
 
 
 
 
   
  
ທ່ານ ດຣ ສ່ຽນ ສະພງັທອງ ພອ້ມດວ້ຍທມີງານລງົ   ທ່ານ ດຣ ຕ ີພມົມະສກັ ພອ້ມດວ້ຍທມີງານລງົ   
  ສໍາຫຼວດດນິທີ່ ແຂວງຈາໍປາສກັ ປ ີ1976-1977         ສໍາຫຼວດດນິທີ່ ແຂວງຈ າປາສກັ ປ ີ1979 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ທ່ານ ສສີະຫ່ວາງ ວງົຫາຈກັ ພອ້ມດວ້ຍທມີງານ              ທມີງານວຊິາການລງົສໍາຫຼວດດນິ                                               

ລງົສໍາຫຼວດດນິທີ່ ແຂວງສາລະວນັ ປ ີ1979                            ທີ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ປ ີ1993 

ສະພາບລວມຂອງການສໍາຫວຼດສກຶສາດນິ 
     ດນິແມ່ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທີ່ ມຄຸີນຄ່າມະຫາສານຕ່ໍມວນມະນຸດ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິໃນໂລກ. 
ຄຸນຄ່າຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງດນິຈະຍາວນານກຍໍອ້ນການນາໍໃຊດ້ນິຢ່າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນທີ່ ດນິກະສກິາໍ. ດນິເປນັປດັໃຈສໍາຄນັໃນການຕດັສນິໝາກຜນົຂອງການຜະລດິ, ເປນັແຫຼ່ ງຂອງປດັໃຈ 4 ຢ່າງ
ໃນການດໍາລງົຊວີດິຂອງມະນຸດເຮາົແມ່ນໄດມ້າຈາກດນິຄ:ື ອາຫານ, ເຄື່ ອງນຸ່ງຮົ່ ມ, ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຢາປວົພະຍາດ. 
ດນິມຄີວາມສໍາຄນັຕ່ໍການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງພດືເຊັ່ ນ: ເປນັທີ່ ຢດຶໝັນ້ (ທີ່ ຈ ັງ້), ໃຫອ້າກາດ, ນໍາ້ ແລະ ທາດ
ອາຫານ. 
            ວຽກງານການສໍາຫຼວດ ແລະ ສກຶສາດນິໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນວຽກທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັຕົນ້ຕໍໃນການ
ພດັທະນາກະສກິາໍ. ສະນັນ້, ຈ ຶ່ ງມກີານສໍາຫຼວດ ແລະ ສກຶສາດນິ ເພື່ ອເປນັຂໍມ້ນູພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການຜະລດິກະສິ
ກາໍ. ເຊິ່ ງໄດສໍ້າຫວຼດ, ປບັປຸງຂໍມ້ນູດນິ ໄປຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕາມການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນກະສກິາໍ ໂດຍ 
ໄດດໍ້າເນນີໄປໃນລະດບັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ການຈາໍແນກດນິໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດນ້າໍໃຊຫ້ຼາຍລະບບົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ
ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຄດືັ່ ງນີ:້ 
     ປ ີ1975 - 1983 ຈາໍແນກຕາມລະບບົຂອງ ຝຼັ່ ງ. 
     ປ ີ1983 - 1987 ຈາໍແນກຕາມລະບບົຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ.                                                                            
     ປ ີ1987 - 1989 ຈາໍແນກຕາມລະບບົຂອງ ສສ ໂຊວຽດ. 
     ປ ີ1990 - 2000 ຈາໍແນກຕາມລະບບົຂອງ FAO/UNESCO. 

ຈດຸປະສງົ:  
1.  ເພື່ ອສກຶສາຄຸນສມົບດັທາງຟຊິກິ, ເຄມຂີອງດນິ, ສະພາບພືນ້ທີ່ , ພດືພນັທໍາມະຊາດ, ພູມ 
    ອາກາດ ແລະ ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັດນິ. 
2. ເພື່ ອສະໜອງຂໍມ້ນູ ໃຫແ້ກ່ການປະເມນີຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງດນິ, ຄວາມເໝາະສມົຂອງ  
    ດນິ, ກາໍນດົເຂດ ແລະ ວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິາໍໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ. 

2. ວຽກງານພາກສະໜາມ:  
   2.1. ການຂຸດຂຸມດນິພືນ້ຖານ: ກວ້າງ 80-100 cm, ຍາວ 150-200 cm   ແລະ ເລກິ 125-150 
cm ນບັຈາກໜາ້ດນິ (ຂຸດເປນັຂັນ້ບນັໄດລງົໄປໃນຂຸມດນິ). ເພື່ ອສກຶສາ ແລະ ບນັທກຶຮູບປະພນັຂອງ
ດນິເຊັ່ ນ: ວດັຖຸຕົນ້ກາໍເນດີດນິ, ຄວາມເລກິ, ຄວາມໜາຂອງຊັນ້ດນິ, ຊັນ້ຊີບ້ ົ່ ງ, ຄຸນສມົບດັຊີບ້ ົ່ ງ ແລະ  
ປະກດົການຕ່າງໆທີ່ ພບົເຫນັໃນແຕ່ລະຊັນ້ດນິ, ພອ້ມທງັເກບັຕວົຢ່າງດນິມາວໄິຈທາງດາ້ນຟຊີກິ ແລະ 
ເຄມຂີອງດນິ. 

   2.2. ການຂຸດຂຸມດນິກວດກາ: ຄວາມເລກິ 100-125 cm ນບັຈາກໜາ້ດນິ  ເພື່ ອກວດເບິ່ ງການ
ກະຈາຍ ແລະ  ຂອບເຂດຂອງໝວດດນິ ແລະ ປະເພດດນິ. 

3. ວຽກງານຫອ້ງການ:   
            ການວໄິຈດນິ                             ການສກຶສາ ແລະ ຈາໍແນກດນິ               ການສາ້ງແຜນທີ່ ດນິ 

ຂັນ້ຕອນການສໍາຫຼວດດນິ: 
1. ການກະກຽມ: 
    1.1) ອຸປະກອນ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ຈກົ, ຊວ້ນ, ໄມແ້ມດັ, ຖງົດນິ, ປືມ້ທຽບສ,ີ ມດີ, ກບັດນິ, ເຫຼກັເຈະດນິ, ຟອມບນັທກຶ, 
ກອ້ງຖ່າຍຮູບ, ເຄື່ ອງ GPS, ເຟດີ, ສໍ, ບກິ ແລະ ນໍາ້ຢາອາຊດິກຣໍຮດີກິ 10% 

     1.2) ແຜນທີ່  ທີ່ ສໍາຄນັ ສໍາລບັນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດດນິ 
 

ແຜນທີ່ ພູມສິາດ                                            ແຜນທີ່ ການນ າຊດ້ນິໃນປະຈບຸນັ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

ແຜນທີ່ ທໍລະນາີດ                                        ແຜນທີ່ ລະດບັຄວາມສູງ 

4. ຜນົໄດຮ້ບັ:  
    ຜນົການສໍາຫຼວດ, ສກຶສາດນິ (1990-2000) ຕາມລະບບົຂອງອງົການອາຫານ ແລະ ການ
ກະເສດ (FAO/UNESCO System-1989), ໄດຈ້າໍແນກດນິໃນ ສປປ ລາວ ອອກເປນັ 6 ກຸ່ມ, 
12 ໝວດ ແລະ  38 ປະເພດດນິ (ລາຍລະອຽດໃນແຜນທີ່ ດນິ). 

ໝວດດນິ ເນືອ້ທີ່  (ຮຕ) ເນືອ້ທີ່  % 

ARENOSOLS 233.154 0,98 

FLUVISOLS 104.850 0,44 

GLEYSOLS 127.189 0,54 

LEPTOSOLS 442.533 1,87 

REGOSOLS 515.279 2,18 

CAMBISOLS 2.353.227 9,94 

ALISOLS 4.444.215 18,77 

ACRISOLS 11.587.917 48,94 

LIXISOLS 385.550 1,62 

SOLONCHACKS 6376 0,03 

SOLONETZ 5545 0,02 

LUVISOLS 2.991.301 12,63 

RIVER/LOAD 482.864 2,00 

ລວມເນືອ້ທີ່  23.680.000 100,00 

 ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິາໍ 
 ສູນສໍາຫວຼດ ແລະ ວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິາໍ 
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ການສໍາຫຼວດ ແລະ ສກຶສາດນິ ໃນ ສປປ ລາວ 


